
InfoTrend 63  (2008)1

24

Elisabet Mickos, den fin-
landssvenska informa-
tionsspecialisten, som 
var aktiv i nordiska kret-
sar, avled den 12 oktober 
2007. Hon blev 74 år. 
Hennes sista projekt var 
förberedelser till en bok 
om den tidiga onlineut-

vecklingen i de nordiska länderna. Med två 
medredaktörer presenterade hon projektets 
resultat vid Nord I &D-konferensen i Stock-
holm i juni. Flera av dem som besökte poster-
utställningen på denna konferens erinrade sig 
med glädje pionjärtiden inom onlineutveck-
lingen. Det var också det som Elisabet och 
medredaktörerna hade försökt åstadkomma 
genom detta sista Nordinfoprojekt. 

Elisabet Mickos utexaminerades som ke-
miingenjör från Tekniska högskolan i Hel-
singfors 1959, och blev efter en tid som infor-
mationsspecialist på det finska bolaget Kone 
anställd vid Informationstjänsten vid Statens 
Tekniska Forskningscentral, VTT, i Esbo. Där 
arbetade hon åren 1981-1997 med undantag 
av en tjänstledighet 1985-1990, då hon ar-
betade vid Nordinfo dit hon sedan återkom 
1998. 

På VTT var Elisabet nationell koordinator 
i flera projekt initierade av EU-kommissio-
nen för främjande av användning av databaser 
och onlinetjänster (DIANE, NAP, IMPACT, 
MIDAS-NET och MLIS). Under sin Nord-

infotid tog hon hand om flera projekt, som 
var finansierade av Nordinfo, bl.a. ARIEL och 
IANI. 

I Sverige blev hon kanske ändå mer känd 
som koordinator i Scannet-projektet efter 
Malin Edström. Information om databaser 
och onlinetjänster i Norden, samordning mel-
lan producenter samt helpdesk till användare 
gav henne kontakt med de flesta som arbetade 
inom området. Inte minst uppgiften som ko-
ordinator för Nordisk databasguide, som gjor-
des vid de olika tekniska informationscentra-
lerna, krävde god samarbetsvilja och förmåga 
att entusiasmera. Nordiskt samarbete stod Eli-
sabets hjärta nära och som orsak nämnde hon 
sina norska förfäder. För oss i Sverige hjälp-
te även Elisabets svenska modersmål en hel 
del i kontakterna med Finland. Vid Databas 
88-konferensen i Stockholm blev hon prisbe-
lönt av svenska Televerket för sitt främjande 
av nordiskt samarbete inom databasområdet. 
Stipendiet utnyttjade hon för en studieresa till 
Australien som hon rapporterade om i Tid-
skrift för Dokumentation.

I en tid av snabb utveckling av elektronis-
ka informationstjänster var Elisabet Mickos 
alltid ivrig att engagera sig i ny utveckling. Vi 
som har haft förmånen att arbeta med Elisabet 
kommer ihåg henne som en öppenhjärtig kol-
lega som det var en glädje att samarbeta med.
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